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Ağır ekonomik sorunlar tüm toplum kesimleri gibi bizleri de derinden etkiliyor. Türkiye’de görev yapan 
eğitim ve bilim emekçileri, OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son 
sıralarda yer almayı sürdürüyor. Siyasi iktidar bütçeden en çok payı eğitime ayırdığını iddia etse de yüz 
binlerce eğitim ve bilim emekçisi yıllardır açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırına uzak bir yaşam 
sürdürüyor. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre, resmi yıllık enflasyon üç haneli rakamlara 
doğru ilerliyor. Faturalarımıza yansıyan gerçek enflasyon, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız hayat 
pahalılığı çoktan yüzde yüzü aştı. 

Mesleğimizin tarihte hiç olmadığı kadar değersizleştirildiği bir dönemden geçiyoruz. Eğitim ve bilim 
emekçileri gerek çalışma gerekse yaşama koşulları açısından her geçen yıl, bir önceki yılı mumla arar 
hale getirildi. Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca görev yapan eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı 
mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlara yıllardır çözüm üretilmiyor. 

Emekleri yıllardır görmezden gelinen öğretim elemanlarının, eğitim ve yükseköğretim alanında çalışan 
idari ve teknik personelin, MEB bünyesinde çalışan hizmetli ve memurların aldığı maaşlar, insanca 
yaşam seviyesinin yanına bile yaklaşamıyor. 

Geçtiğimiz on yılda öğretmenlerin* satın alma gücündeki azalma dramatik boyutlara ulaşmıştır.  1 ABD 
dolarının ortalama 1.98 TL olduğu 2013 yılında 1.920 TL aylık alan 9. derece 1. kademedeki bir öğret-
men, maaşıyla 970 ABD doları alabiliyorken; bugün aynı derece ve kademede 6 bin 532 TL alan ve 
sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenin aldığı maaş 441 ABD doları seviyesine inmiştir. Son 10 yılı 
temel aldığımızda 9/1 derecedeki bir öğretmenin maaşındaki aylık kayıp 529 ABD doları, başka bir ifad-
eyle 7 bin 840 TL olmuştur. Benzer bir şekilde 2013 yılında 9/1 derecedeki bir öğretmen, maaşıyla yak-
laşık 14 çeyrek altın alabiliyorken, on yıl sonra aynı derecedeki öğretmen, maaşıyla 4 çeyrek altın 
alabilmektedir.  

Eğitim ve bilim emekçilerinin üçte ikisi, kendisinin ve ailesinin yaşamını sürdürebilmek için çok sayıda 
zorlukla mücadele ederken, özellikle son on yıl içinde satın alma gücümüzün azalması, çalışma ve 
yaşam koşullarını olumsuz etkilemektedir. 

*Tabloda yer alan veriler, kademelerine göre net bilgiye sahip olduğumuz öğretmen maaşları üzerinden alınmıştır. Yardımcı 
hizmetli ve yükseköğretim alanında yer alan kademelerin farklılığı nedeniyle, elimizde net veri bulunmadığından bu 
kademelerin maaşlarına yer verilememiştir.

Türkiye ekonomisinde son yıllarda, özellikle geçtiğimiz birkaç ay içinde yaşananlar, döviz kurları ve altın 
fiyatlarındaki ani yükselişler ve TL’deki aşırı değer kaybı, resmi enflasyonun çift hanelerin üzerinde 
seyretmesi vb. gibi nedenler, sayıları bir milyonu aşan eğitim ve bilim emekçisinin çalışma ve yaşam 
koşullarını ciddi anlamda olumsuz etkilemeyi sürdürmektedir. 

Eğitim ve bilim emekçilerinin maaşları, yapılan işin önemi ve niteliği açısından bakıldığında, insanca 
yaşam seviyesinin yanına bile yaklaşamamaktadır. Maaşlardaki erime ve satın alma gücümüzdeki 
azalmaya rağmen, siyasi iktidarın “ek zam” taleplerimizi görmezden gelmesi kabul edilemez. 

Emeği ile geçinmeye çalışan tüm kesimler gibi maaşları resmi enflasyona göre artırılan eğitim ve bilim 
emekçileri olarak, bizler de yoksulluktan, sefaletten payımıza düşeni fazlasıyla alıyoruz. Siyasi iktidar, 
“Enflasyon artmaya devam edecek ama siz sene başında yaptığımız %7,5’luk maaş zammı ile Temmuz’a 
kadar idare edin.” diyerek bizimle resmen dalga geçiyor. Ülke ekonomisi tarihinin en ağır krizini yaşarken 
iktidar temsilcileri pembe tablolar çizmeye, “Dünya bizi kıskanıyor, büyümede rekor kırıyoruz.” demeye 
devam ediyor. 

Eğitim ve bilim emekçilerini; mesleğine ve haklarına yönelik saldırılara, ekonomik krizin faturasının 
sırtımıza yıkılmasına karşı sesini yükseltmeye, haklarına ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara, işimize, ekmeğimize ve geleceğimize yönelik ağır tehdit ve saldırılara 
karşı, tüm eğitim ve bilim emekçilerini Eğitim Sen çatısı altında birleşmeye ve birlikte mücadele etmeye 
davet ediyoruz. 

Eğitim ve bilim hizmet kolunda en düşük ücret, yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmelidir.

Başta eğitim ve bilim emekçileri olmak üzere, tüm kamu emekçilerine satın alma gücünde yaşanan 
azalmayı ve ekonomik kayıpları karşılayacak kadar adaletli bir ücret artışı sağlanmalıdır. 

Enflasyon farkları maaşlarımıza altı aylık değil, aylık olarak yansıtılmalıdır. 

Eğitim ve bilim emekçilerine kira yardımı, servis ya da yol parası ve yemek yardımı yapılmalıdır.

Çocuk ve aile yardımı ödenekleri, günün koşullarına uygun biçimde arttırılmalıdır.

Eğitim ve bilim emekçilerinin tamamına, ayrım yapılmaksızın yılda en az iki kez, brüt aylıkları 
tutarında ikramiye verilmelidir. 

Eğitim ve bilim emekçilerinin emekli ikramiye ve aylıkları hesaplanırken, ek ders ve ek ödeme 
ücretleri de içerisinde olmak üzere, aylık ve aylığa bağlı parasal haklarının tamamı göz önünde 
bulundurulmalıdır.

‘Eşit işe eşit ücret’ ilkesine aykırı olan sözleşmeli ve ücretli istihdam uygulamalarına derhal son 
verilmeli,  ‘kadrolu ve güvenceli’ çalışma biçimi esas alınmalıdır.

Eğitim öğretim tazminatı senede iki kez en az bir maaş tutarında olmalı ve ayrım yapılmaksızın bütün 
eğitim ve bilim emekçilerine ödenmelidir.

Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ iptal edilmelidir.

Yıllardır yardımcı hizmetler sınıfında kadrolu istihdam gerçekleşmemiştir. Ağır iş yükü altında çalışan 
yardımcı hizmetler sınıfındaki eğitim ve bilim emekçilerinin yaptığı fazla çalışma, ‘fazla mesai’ olarak 
kabul edilmeli ve yüzde yüz zamlı olarak ücretlendirilmelidir. 

Yükseköğretim alanında yok sayılan idari ve teknik personele acilen yükseköğretim tazminatı 
ödenmelidir.

Öğretim elemanlarının hak ettikleri kadroları almalarının engellenmesi, ekonomik bir sorunu da 
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle öğretim elemanlarının kadro bekleme sorununa gerçekçi ve 
adil bir çözüm üretilmelidir.
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TALEPLERİMİZ

 
Yıllar 

 

Öğretmen Maaşı 
9/1 (TL) 

Öğretmen 
Maaşı 

(ABD Doları) 

 

TL/ABD Doları 
 

Çeyrek 
Altın 

(Adet) 

 

Çeyrek  
Altın  
(TL) 

2013 1.920 970 1,98 14 136 TL 
2014 2.148 942 2,28 14 152 TL 
2015 2.339 793 2,95 12 187 TL 
2016 2.628 848 3,10 12 210 TL 
2017 2.891 792 3,65 11 252 TL 
2018 3.320 562 5,91 8 382 TL 
2019 3.895 660 5,90 8 470 TL 
2020 4.369 622 7,02 6 767 TL 
2021 5.174 584 8,86 6 816 TL 
2022 6.532 441 14,82* 4 1.516 TL*         

   Fark 
 

*15 Mart 2022 
 

-529 $ (7.840 TL)  
 

*28 Mart 2022 
 
 

 

 


